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EOVE-150
Hemventilator

Produktkatalog

Förpackningar

Hemventilator EOVE-150
Tack vare dess design och intuitiva grafiska gränssnitt, kombinerar EOVE-150 hemventilator
komfort och enkelhet vid användning både för vårdgivare och ventilatorpatienten. Det stora
urvalet av ventilationslägen och uppkopplingskonfigurationer säkerställs en effektiv
ventilation för vuxna eller barn från 3,5 kg.

Hemventilator EOVE-150 paketet innehåller:
·
·
·
·
·
·
·

Hemventilator EOVE-150
En dubbeladapter
Ett läckage adapter
En O2-nippel
Två klisteretiketter för modul id
En AC-laddare (EUR)
En transport bag

EOVE 150

EO-DBADAPT

EO-LMPADAPT

VEMLABELS

EO-PWRCHRG

EO-CARBAG1X0

EO-O2con
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EOVE-150 ventilatormodulen
Förutom en komplett EOVE-150 ventilator kan en fristående ventilationsmodul användas som
backup när livsuppehållande ventilatorbehandling krävs. Dess lilla storlek och vikt kommer
att ge patienterna en större frihet och en ökad rörlighet.
EOVE-150 fristående ventilationsmodul kit innehåller:
·
·
·
·
·
·
·

EOVE-150 fristående ventilationsmodul
En dubbeladapter
En läckage adapter
En O2-nippel
Två klisteretiketter för modul id
En AC-laddare modul EUR
En transportbag

EO-VM150

EO-DBADAPT

EO-LMPADAPT

VEMLABELS

EO-PWRCHRG

EO-CARBAG1X0

EO-O2con
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Externt batteri
Det externa batteriet ger 9 extra ventilator timmar vilket ger
patienten en förbättrad mobilitet och säkerhet. Med en USB-kontakt
kan patienten ansluta en extern tablet eller en smartphone för att
hålla kontroll på ventilatorn i alla situationer.

Det externa batterikittet omfattar:
·
·
·

Ett externt batteri
En kabel för att koppla externt batteri till EOVE-150
En AC-laddare för det externa batteriet

EO-BAT9

EO-BATCHRG

EO-BATCBL
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Väskor
Transportbag för EOVE-150
Transportbag används för att lagra och transportera EOVE-150ventilatorn. Dess design gör att patienten kan lagra ventilator och dess
tillbehör.

Resefodral för EOVE-150
Axelremsväskan gör att patienten/anhörig kan gå med komplett EOVE150-ventilator. Två externa batterifordral (tillval) kan anslutas, vilket
ger patienten upp till 18 timmars batteritid.

Nomadbag för EOVE-150
Nomadväskan är gjord för ventilationsmodulen, väskan kan hängas
över axeln eller användas som ryggsäck och monteras på ex rullstol
vilket gör att patienten rör sig lätt med sin ventilator. Patienten kan
hålla koll på sin ventilator genom sin smartphone eller tablet.

Batteriväska för externt batteri
Batteriväska som kan hängas på Nomad- eller axelremsväska.
Batteriväskan gör att patienten kan lätt få med sig 1 eller 2 externa
batterier vilket erbjuder 9 eller 18 timmars batteritid.

över axeln eller som ryggsäck
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Tillbehör
Batteripack kopplingskabel
Tack vare kopplingskabeln, kan två externa batteri kopplas vilket ger
patienten 18 timmar ventilationstid.

Kopplingskabel för nätadapter
Med Y-kabel AC kan man för mer säkerhet länka AC-laddare till EOVE150 externt batteri. I händelse av strömavbrott, kommer ventilatorn
att drivas på externt batteri, detta ger patienten mer säkerhetskänsla.

Bil DC laddkabel
Bil DC laddkabel gör att patienten kan ansluta EOVE-150 ventilator
eller en fristående ventilationsmodul till cigarett tändaruttaget i bilen.
Detta ger stor säkerhet vid långa resor.

FiO2 kabel kit
FiO2 kabel kit gör att du kan länka EOVE-150 ventilatorn, eller en
fristående ventilationsmodul till en FiO2 mätcellen (medföljer inte) och
aktivera tillhörande larm och lagra FiO2 data.

över axeln eller som ryggsäck
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Proximal flödesgivare
Monteras i slutet av kretsen och kopplas till
EOVE-150 ventilator eller en fristående ventilationsmodul. Den proximala
flödesgivaren gör det möjligt att mäta utandningsvolymerna i en enkelslangs
konfiguration med utandningsventil. Använd i barnläge, tillåter det
en effektiv och säker ventilation för patienter från 3,5 kg, och
tillåter volymövervakning från 30 ml.

Fjärrlarm
Med fjärrlarm kan patienten eller dennes familj bli varnade av EOVE150 ventilatorns larm via ljudsignal, patientens säkerhet kan
garanteras.

Fjärrlarmskabel (15 m)
Ansluter externa larmet till EOVE-150-ventilatorn.

Sköterskeanrop kabel (2 m)
2 meter kabel gör att du kan länka EOVE - 150 ventilator till
sköterskeanrop på sjukhuset och att varna vårdpersonalen i händelse
av larm, patientens säkerhet kan garanteras.

över axeln eller som ryggsäck
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Sentec för pCO2 övervakning
Med PCO2 övervakning kan du ansluta EOVE-150 ventilator till Sentec
pCO2 för att övervaka och lagra pCO2 och SpO2 data.

Extern tablet
Med den externa tablet kan man via Bluetooth-kommunikation
övervala EOVE-150 ventilator eller en fristående ventilationsmodulen.
Vårdgivare kan på så sätt ändra inställningarna och se patientens
övervakning, och patienten kan välja en förinställd ventilator mode
eller se larm på denna externa tablet.

över axeln eller som ryggsäck
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Referensnummer
Förpackningar

Referens

Hemventilator
EOVE-150

EO-150VNT EUR

Ventilationsmodul
EOVE-150

EO-VM150PCK

Externt batteri

EO-BATPCK

Väskor

Referens

Transport bag för EOVE150 ventilator

Resefodral för EOVE-150
ventilator

Nomad bag för EOVE-150
ventilationsmodulen

EO-CARBAG1X0

EO-TRVELBAG1X0

EO-NOMADBAG-EVO

Foto

Foto

över axeln eller som ryggsäck
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Batteriväska för externt
batteri

EO-BATBAG

Extra rem

EO-BAGBELT

Tillbehör

Referens

Dubbeladapter

EO-DBADAPT

Utandningsventil kit
(membran + lock) för
dubbeladapter

EO-EXHVALVE

Skruven för dubbel extremitet
Adapter

Dubbeladapter
Skydd

Läckageadapter

DBSCREEW

EO-DBPROTEC

EO-LMPADAPT
EO-LMPADAPT5 (x5
förpackning)

Foto
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O2 nippel

Externt batteri

Extern laddkabel

EO-O2con

EO-BAT9

EO-BATCBL

Extern batteriladdare

EO-BATCHRG

Kabel för nätadapter /
externt batteri

EO-YCBLPWR

Bil DC kabel

EO-CARCBL

FiO2 kit kabel

O2CELCBL
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Proximal flödesgivare

EO-PFLOWS

Fjärrlarm

EO-RMTBOX

15 m fjärrlarm kabel

EO-RMOTCBL

2 m fjärrlarm kabel
(nurse call)

EO-ALARMCBL

Sentec för
pCO2 övervakning

EO-SENTECBOX

Extern tablet

EO-VISIOTAB

Modul ID-etiketter

VEMLABELS
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EOVE 150

Referens

KOMPONENTER

Dockningsstationen
med display

Ventilationsmodul

EO-DCK1SLT

EO-VM150

Luftinlopp standard
filter (x10)

EO-Aiff

Luftinlopp pollenfiltret (x10)

EO-AIPF

Foto
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Gemensamma referenser
Till EOVE-150 & EOVE-70
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Tillbehör
XPod Nonin för SpO2-övervakning
Nonin Xpod SpO2-kabeln gör att man kan länka EOVE-150
ventilator till en Nonin SpO2-givare och aktivera tillhörande larm och
lagra SpO2-data.

Wifi EOWD-case för patientdata
Datainsamling förenklas med EOWD-case, vilket gör det möjligt att hämta
ventilationsdata på SD-kort eller USB-stick trådlöst och snabbt via en
automatisk Wi-Fi-anslutning mellan EOWD-case och ventilatorn.

Flashbox för mjukvaruuppdatering
Med flashbox kan man lätt uppdatera EOVE-150 mjukvara, utan att
man behöver tillgång till en dator.

Monteringsplatta för EOVE enheter
Fästplattan möjliggör att fästa EOVE ventilatorn på en vagn eller en
väggskena, eller att helt enkelt montera den på sängplatsen. Dess
anpassningsbarhet och lutningsvinkel kommer att erbjuda komfort
för både patienter och vårdgivare.
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LIST OF REFERENCES
Tillbehör

Referens

XPod Nonin för SpO2-övervakning

EO-SPO2CBL

Data för patientdata

EO-DATABOX

Flashbox för mjukvaruuppdatering

EO-FLASHBOX

Fästplatta

EO-MPLATE

EU-Klove för på väggskena

EO-RAILCLMP

AC-laddmodul för EOVE-150 /
EOVE-70

EO-PWRCHRG

Foto
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Dockningsskruv för EOVE-150

DCKSCREEW
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Tjänster
Telemonitoring server
Telemonitoring e-service erbjuder tekniker eller läkare att få
fjärråtkomst till ventilatorn med en enkel WiFi-anslutning. E-Serviceservern tillåter att se realtidsövervakning och larm, följa enheter
räknare och serienummer för underhåll. Ventilator-data kan hämtas via
valfri nät browser.

Förteckning över referenser
SERVICE

Referens

Den fysiska servern för e-service

EO-SERVER

E-service med vanlig IT- support 1 år

EO-SERVIT - B1

E-service med förstklassig ITsupport 1 år

EO-SERVIT-P1

Foto

Svensk återförsäljare

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
Tel:
E-mail:
Web:

0243 – 23 05 00
info@aspira.se
www.aspira.se

